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RESUMO
A pesquisa teve como objetivo, analisar as internações hospitalares por doenças infecciosas e parasitárias em idosos,
em um município situado no noroeste do Paraná. Para isto, foi realizado um estudo descritivo, de recorte transversal,
onde os dados foram obtidos através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, coletados no mês de
março de 2017, referentes aos dados de janeiro de 2010 a dezembro de 2016, abrangendo idosos com mais de 60 anos.
A variável  analisada  foi  o  número  de  internação hospitalar  segundo o Código  Internacional  de Doenças (CID-10),
referente ao Capítulo I,  relacionado às doenças infecciosas e parasitárias.  Os dados foram tabulados e analisados
através do programa Excel da Microsoft 2010, e foram apresentados por meio de estatística descritiva.  Deste modo,
identificou-se  4.332  internações  hospitalares  de  idosos,  por  doenças  infecciosas  e  parasitárias,  entre  o  período
considerado na pesquisa, ademais, houve oscilação do número de internações de um ano para o outro, entretanto, o ano
com maior número de internações foi em 2015 e o ano com menor número de internações foi em 2011. Conclui-se que
foi possível observar os números de internações por doenças infecciosas e parasitárias, em idosos no período de 2010 a
2016, em um município situado no noroeste do Paraná, e isto reforça a necessidade de ações de promoção da saúde e
de educação em saúde desta população, a fim de melhorar a qualidade de vida dos idosos, diminuir as internações
hospitalares por doenças infecciosas e parasitárias e reduzir os custos financeiros à saúde pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Promoção da saúde; Saúde do idosos; Saúde pública.

1 INTRODUÇÃO 

A atenção ao idoso tem início na Atenção Primária, desse modo, são realizadas ações de
promoção, prevenção e acompanhamento da saúde desta população, porém, em face do rápido
envelhecimento  populacional  e  a  elevação  da  proporção  de  doenças,  entra  elas  as  doenças
infecciosas e parasitárias, há uma demanda cada vez maior por serviços de saúde especializados
(LOPES et al., 2014).

Neste contexto, as doenças infecciosas e parasitárias são consideradas como um grande
problema  de  saúde  pública  no  Brasil,  causando  um  impacto  social  para  o  país,  pois  estão
diretamente  relacionados  aos  índices  de  pobreza,  falta  de  infraestrutura  urbana,  habitação,
alimentação  e  problemas de  saneamento  básico.  Ainda,  vale  ressaltar  que  o  Brasil  é  um pais
heterogêneo,  com  grande  extensão  territorial  e  distintas  características  socioeconômicas,
demográficas e culturais, o que contribui para a disseminação destas doenças  (PIOLI et al.,  2016;
MACHARETTI et al., 2014). 

Importa destacar, que as doenças infecciosas são causadas por agentes etiológicos como
vírus, bactérias ou fungos, e as doenças parasitárias são transmitidas por protozoários, helmintos e
artrópodes,  que  atuam  como  hospedeiros  intermediários.  Neste  cenário,  algumas  doenças
infecciosas e parasitárias consistem em amebíase,  cancro mole,  doença de chagas,  escabiose,
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febre  amarela,  hepatites,  herpes  simples,  meningites  virais  e  tuberculosa,  tuberculose,  dengue,
sarampo e outros (BRITO et al., 2017; SANTOS et al., 2017).

Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo, analisar as internações hospitalares
por doenças infecciosas e parasitárias em idosos, em um município situado no noroeste do Paraná,
entre janeiro de 2010 a dezembro de 2016.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, com recorte transversal. Os dados da referida pesquisa
foram coletados no mês de março de 2017 e obtidos através do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde, fornecidos pelo Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de
Saúde. Os dados anuais foram referentes a janeiro de 2010 a dezembro de 2016, com idosos com
60 anos ou mais, de um município do noroeste do Paraná. A variável analisada foi o número de
autorização  de  internação  hospitalar,  segundo  o  Código  Internacional  de  Doenças  (CID-10),
referente ao Capítulo I, relacionado as doenças infecciosas e parasitárias. Os dados foram tabulados
e analisados através do programa Excel da Microsoft 2010 e os dados foram apresentados por meio
de estatística descritiva.

O estudo foi dispensado da aprovação do Comitê de ética em Pesquisa, por se tratar de uso
de dados secundários, de banco de dados de domínio público.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016 considerados na pesquisa, ocorreram
4.332 internações de idosos com 60 anos ou mais, com doenças infecciosas e parasitárias, em um
município localizado no noroeste do Paraná. Em relação a esses sujeitos, 52,2% (n= 2.264) eram do
sexo masculino e 47,7% (n= 2.068) pertenciam ao sexo feminino.
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Gráfico 1: Número de internações hospitalares por doenças infecciosas e parasitárias em idosos, por ano,
em um município do noroeste do Paraná

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. Dados coletados em 02 de março de 2017.
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Nota-se que o ano com maior número de internações hospitalares, foi em 2015, com 741
internamentos, e o ano com menor número, foi 2011, com 436 internações hospitalares por doenças
infecciosas e parasitárias.

Importa destacar, que o Brasil está passando por um rápido processo de urbanização, e com
isto,  foi  criado  inúmeros  programas  de  transferência  de  renda  para  as  populações  menos
favorecidas,  foi  criado  o  Sistema  Único  de  Saúde  e  outras  melhorias  sociais  e  ambientais,
abrangendo  o  saneamento  básico  e  educação,  ainda,  com  o  acesso  universal  e  gratuito  à
vacinação, acesso ao tratamento, medidas preventivas e cuidados primários em saúde, possibilitou
o melhor controle das doenças infecciosas e parasitárias no país (BARRETO et al., 2011).

Nesta perspectiva, apesar da diminuição da incidência das doenças infecciosas e parasitárias
na população senil, e o crescente aumento das doenças crônico-degenerativas, a morbidade pelas
doenças infecto-parasitárias não sofreu redução,  representando a segunda causa de internação
hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (15,3%) entre os idosos (PIUVEZAM et al., 2015).

Deste  modo,  a  morbidade  por  estas  doenças,  acarretam  em aumento  na  demanda  dos
serviços  de  saúde,  necessidade  de  cuidados  mais  prolongados,  internações  hospitalares  mais
frequentes, intervenções contínuas e maior demanda por leitos de unidades de terapia intensiva
(UTI),  que consequentemente,  gera  um alto  gasto  financeiro  para  a  saúde pública  e  diminui  a
qualidade de vida dos idosos (PIUVEZAM et al., 2015).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível observar que o número de internações por doenças infecciosas e parasitárias em
idosos no período de 2010 a 2016, em um município situado no noroeste do Paraná, foi maior no
ano de 2015 e os demais anos, houve oscilações de um ano para o outro. Tal achado reforça a
necessidade de ações de promoção da saúde,  relacionados à educação em saúde,  abordando
assuntos cruciais para prevenir e evitar tais doenças, promovendo uma melhor qualidade de vida
para os longevos e diminuindo as internações hospitalares por estas doenças.
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